MELLÉKLETEK
Az Úr imája – Miatyánk
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd az
ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Amen.
Az angyali üdvözlet - Üdvözlégy
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja!
Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszekegy
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus
Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született
Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a
mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test
föltámadását és az örök életet. Amen.
Szentségek
1. Keresztség
2. Bérmálás
3. Eukarisztia / Oltáriszentség
4. Bűnbocsánat szentsége
5. Betegek kenete
6. Egyházi rend
7. Házasság

A BIBLIA KÖNYVEI
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Ószövetség
Mózes első könyve, Genesis
második könyve, Exodus
harmadik könyve, Leviticus
negyedik könyve, Numeri
ötödik könyve, Deuteronomium
Józue könyve
Bírák könyve
Rut könyve
Sámuel, vagy Királyok I. könyve
Sámuel, vagy Királyok II. könyve
Királyok harmadik könyve
Királyok negyedik könyve
Krónika első könyve, Paralipomenon I.
Krónika második könyve, Paralipomenon II.
Ezdrás első könyve
Nehémiás, vagy Ezdrás második könyve
Tóbiás könyve
Judit könyve
Eszter könyve
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Példabeszédek könyve
Prédikátor könyve, Ecclesiastes
Salamontól Énekek Éneke
Bölcsesség könyve

Jézus, Sirákfia könyve, Ecclesiasticus
A Próféták
Izaiás jövendölése
Jeremiás jövendölése
Jeremiás siralmai
Baruk jövendölése
Ezekiel jövendölése
Dániel jövendölése
Ozeás jövendölése
Joel jövendölése
Amosz jövendölése
Abdiás jövendölése
Jónás jövendölése
Mikeás jövendölése
Náhum jövendölése
Habakuk jövendölése
Szofoniás jövendölése
Aggeus jövendölése
Zakariás jövendölése
Malakiás jövendölése
Makkabeusok első könyve
Makkabeusok második könyve

Újszövetség
Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint
Márk szerint
Lukács szerint
János szerint
Apostolok cselekedetei
Szt. Pál apostol levele
- a rómaiakhoz
- első levele a korinthusiakhoz
- második levele a korinthusiakhoz
- a galatákhoz
- efezusiakhoz
- a filippiekhez
- a kolosszaiakhoz
- első levele a tesszalonikaiakhoz
- második levele a tesszalonikaiakhoz
- első levele Timoteushoz
- második leveleTimoteushoz
- Titushoz

- Filemonhoz
- zsidókhoz
Szt. Jakab apostol levele
Szt. Péter apostol I. levele
Szt. Péter apostol II. levele
Szt. János apostol I. levele
Szt. János apostol II. levele
Szt. János apostol III. levele
Szt. Júdás apostol levele
Jelenések könyve (Apocalypsis) – Szt.
János apostoltól
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